
คําแนะนําการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

โรคลําตนเนา (Basal stem rot) สาเหตุ   เช้ือรา Ganoderma sp.            

 

    

  

  

  

  

  

  

 
 

 ลักษณะอาการ  

1. ปาลมน้ํามันอายุ 1 - 2 ป อาการใบเหลืองหรือเปน

ปนบนทางใบลาง ใบยอยแหงตาย ยอดที่ยังไมคล่ีส้ัน

กวาปกติและสีซีด ปลายยอดแหง เมื่ออาการรุนแรงใบ

จะเหลืองทั้งตน ชะงักเจริญเติบโต ยืนตนตายภายใน  

6 - 24 เดือน  

2. ปาลมน้ํามันอายุมากกวา 20 ป เร่ิมแรกมักสังเกตได

คอนขางยาก จะสังเกตเห็นเมื่ออาการลุกลาม ตนถูก

ทําลายมากกวา 50% โดยทางใบแกสีซีดจางและหัก

พับหอยลงรอบลําตน ทางยอดไมคล่ีมีจํานวนมากกวา

ปกติ เมื่ออาการรุนแรงขึ้นจะคอยๆ แหงตายลุกลาม

จนถึงยอด รากที่อยูบริเวณโคนตนเปอยแหง เนา เกิด

ดอกเห็ด ภายในลําตนถูกทาํลาย จึงยืนตนตายหรือหัก

ลมลงภายใน 2 - 3 ป  

การแพรระบาด โดยสปอรจากดอกเห็ดผานลม น้ํา 

อุปกรณทางการเกษตร และการสัมผัสกันทางรากของ

ตนปาลมน้ํามันใตดิน 

การปองกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ขอจํากัด 

(Restriction) 
 

1. เตรียมพื้นที่ปลูกโดยกําจัดตอเกา

และทําความสะอาดแปลงเพื่อ

ปองกันกําจัดเชื้อสาเหตุในเศษซาก

พืช และจัดการระบบระบายน้ําใหดี 

2. กําจัดวัชพืชหรือพืชอาศัยอืน่ลด

การสะสมของเชื้อในธรรมชาติ 

3. ทําความสะอาดอุปกรณและ

เคร่ืองมือทางการเกษตรกอนนําไปใช 

ทั้งของเกษตรกรและคนตัดปาลม 

4. บํารุงรักษาตนปาลมน้ํามันให

แข็งแรง โดยใสปุยที่เหมาะสมตาม

การเจริญเติบโต และใสปุยอินทรีย

ผสมกับเชื้อราไตรโคเดอรมา อัตรา 

เชื้อสด 1 กิโลกรัม รําละเอียด  

4 - 10 กิโลกรัม และปุยอินทรีย  

50 - 100 กิโลกรัม หวานรอบทรง

พุม 3 - 6 กิโลกรัมตอตน ในชวงที่มี

ความชื้นสูง หรือรองกนหลุมกอน

ปลูก 100 กรัมตอหลุม 

 

1. หมั่นสํารวจแปลงเพื่อ

สังเกตลักษณะอาการของ

โรคในระยะที่ยังไมรุนแรง

เพื่อจัดการโรค โดยเฉพาะ

แปลงที่เคยมีประวัติการ

เกิดโรคในพื้นที่มากอน  

ตรงบริเวณตนปกติที่อยู

โดยรอบของจุดที่พบตนที่

เกิดโรค ซ่ึงลักษณะอาการ

ผิดปกติเร่ิมแรกมักคลายกับ

อาการขาดธาตุ และ

ตรวจสอบการเขาทําลาย

ภายในตน โดยใชไมเคาะ 

ลําตนปาลมน้ํามัน หาก 

ลําตนถูกทําลายจะมีเสียง

โปรงภายใน 

 

1. เมื่อพบดอกเห็ดเจริญเติบโตขึ้น

ใหรีบกําจัดออกนําไปทาํลายทิ้ง

นอกแปลงทันที และถากบริเวณ

เนื้อเยื่อที่ถูกทาํลายออกทาทับดวย

เชื้อราไตรโคเดอรมา  
2. ราดหรือฉีดพนบริเวณรอบโคน

ตนและโดยรอบอยางสม่ําเสมอดวย

เชื้อราไตรโคเดอรมาโดยผสมเชื้อสด 

1 กิโลกรัม ตอน้ํา 20-100 ลิตร 

กรองเฉพาะน้ํานํามาใช 
3. หากพบตนที่แสดงอาการ ใหขุด

หลุมบริเวณรอบโคนตนที่เกิดโรค

เพื่อปองกันการแพรระบาด แต

อาจจะปองกันไดไมสมบูรณ

เนื่องจากตองขุดหลุมใหลึกมากพอ 

และระวังเร่ืองรองต้ืนเขินภายหลัง 

 

หากพบดอกเห็ดเกิดขึ้น

บริเวณโคนตนหรือราก

ใหรีบนําไปทําลายและ

ถากบริเวณเนื้อเยื่อที่ถูก

ทําลายออก ทาทับดวย

สารเคมีกําจัดเชื้อรา เชน 

thairam และคอย

ตรวจดูหากมีดอกเห็ด

เกิดขึ้นอีกหรือลักษณะ

อาการทางใบยงัไมปกติ

จะตองทําการถากซํ้า 

 

- thiram  

เปนสารกลุม  FRAC:  M 03 

ระดับความเปนพิษชั้น II  

พิษปานกลาง  

Ld50: 560 mg/kg 

เปนพิษรายแรงตอส่ิงมีชีวิต

ในน้ํา 

อางอิง 1) สํานักงานเกษตรจังหวดักระบี่  2) วารสารวิชาการเกษตร ปที่ 2 กันยายน 2527   3) วาริน อินทนา และอรรถกร พรมวี (2559)   4) www.sintusatepalmoil.com  ภาพ กลุมสงเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช กรมสงเสริมการเกษตร 

ปาลมน้ํามัน 



คําแนะนําการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

โรคยอดเนา (Spear rot) สาเหตุ   เช้ือรา Fusarium spp. หรือเช้ือราชนิดอ่ืน 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ลักษณะอาการ  พบต้ังแตระยะกลา 

จนถึง 1-3 ป ทางยอดเหลืองและเกิด

แผลเนาสีน้ําตาลดําที่โคนยอดที่ยังไม

คล่ี ขอบแผลฉ่ําน้ํา ในปาลมน้ํามันที่

อายุนอยพบอาการเนาดําเร่ิมจากใบ

ยอยที่ยังไมคล่ีและขยายออกไปทําให

ใบยอดทั้งใบเนาแหงเปนสีน้ําตาล ดึง

หลุดออกมาไดงาย ตอมาทางยอดหัก

พับตรงกลางหรือใกลโคนทางใบ หาก

เนาไปถึงบริเวณจุดเจริญจะทําใหตน

ตายได กรณีการเขาทําลายหรือเนาไม

ถึงจุดเจริญ ทางยอดที่ขึ้นใหมจะมี

ลักษณะส้ันผิดปกติ ใบยอยหดส้ัน 

การปองกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ขอจํากัด 

(Restriction) 
 

1. กําจัดวัชพืชรอบโคนตนเพื่อ

ปองกันไมใหเปนแหลงสะสมเชื้อ

โรคและเปนที่หลบซอนของแมลงที่

จะเขาทําลายบริเวณสวนยอด ทํา

ใหเกิดแผลซ่ึงเปนชองทางให

เชื้อจุลินทรียเขาทาํลายไดงายขึ้น 

 

1. สํารวจแปลงอยางนอยสัปดาหละ 

1 คร้ัง ดูรองรอยหรืออาการของโรค

บริเวณยอด โดยเฉพาะแปลงเพาะ

กลา และปาลมน้ํามันอาย ุ1-3 ป  

 

1. ตัดสวนที่แสดงอาการ

ออกใหหมด และนําไป

ทําลายทิ้งนอกแปลง แลว

ทาทับรอยแผลดวยปูน

แดงเพื่อปองกันเชื้อโรค

เขาทําลายซํ้า  

 

ราดบริเวณกรวยยอดของตนที่

เกิดโรคดวยสารเคมี โดยเลือก

ชนิดใดชนิดหนึ่ง เชน  

- thiram 80%WG อัตรา  

130 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร  

- mancozeb 80% WP อัตรา 

150 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 

ผสมสารจับใบทุก ๆ 5-7 วัน 

 

- thiram  

สารกลุม FRAC : M03 

ระดับความเปนพิษชั้น II พิษปานกลาง  

LD50 : 560 mg/kg 

เปนพิษรายแรงตอส่ิงมีชีวิตในน้ํา 

- mancozeb 

สารกลุม FRAC: M03 

ระดับความเปนพิษชั้น U พิษนอยมาก 

LD50 : >8,000 mg/kg 

เปนพิษรายแรงตอส่ิงมีชีวิตในน้ํา 

อางอิง 1) กรมวิชาการเกษตร.2555. คูมือการปองกันกําจัดศัตรูปาลมน้ํามันโดยวิธผีสมผสาน ภาพ R. Hafizi et al. 2013 

 

ปาลมน้ํามัน 



คําแนะนําการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

โรคทะลายเนา (Marasmius bunch rot)         สาเหตุ   เช้ือรา Marasmius palmivorus 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

ลักษณะอาการ  พบเสนใยสีขาวของเชื้อราบนทะลายปาลม

น้ํามันบริเวณชองระหวางผลและโคนทะลาย ตอมาขึ้นปกคลุมทั้ง

ทะลาย เกิดอาการผลเนาเปนสีน้ําตาล และเชื้อรากระจายไปยงั

สวนอื่นของตน เชน กานทางใบ หรือใบยอย 

การแพรระบาด เชื้อสาเหตุแพรกระจายโดยลม พบมากในปาลม

น้ํามันอาย ุ3-9 ป ชวงฤดูฝน ความชื้นสูง การปลูกปาลมน้ํามัน

แบบชิดเกินไป เปนปจจัยสงเสริมการเกดิโรค 

การปองกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ขอจํากัด 

(Restriction) 
 

1. ชวยผสมเกสรในชวงทีมีเกสรตัวผูหรือ 

แมลงชวยผสมนอย 

2. เก็บทะลายที่มีดอกผสมเกสรไมสมบูรณ 

ออกใหหมด 

3. หลีกเล่ียงการสรางทะลายจํานวนมาก 

ในระยะที่ตนปาลมน้ํามันกําลังเจริญเติบโต 

ใหผลผลิตในระยะแรก 

4. ตัดแตงกานทางใบใหส้ันลงเปนการลด 

ความชื้นที่คอปาลมน้าํมนั 

5.. เก็บผลรวงทุกคร้ังหลังการเก็บเกี่ยว 

และกําจัดผลเนาที่ถูกทิ้งไวในพืน้ที่เพือ่ลด

การสะสมของเชื้อโรค 

 

1. สํารวจแปลงอยางนอย

สัปดาหละ 1 คร้ัง ดูรองรอย

ของเสนใยสีขาวของเชื้อราหรือ

อาการเนาของโรคบริเวณ

ทะลายปาลมน้ํามัน 

 

1. กําจัดสวนที่เปนโรคออก 

นําไปทําลายทิ้งนอกแปลง 

2. ใชเชื้อราไตรโคเดอรมา  

1 กิโลกรัม ละลายในน้ํา 5 

ลิตร กรองเอาเฉพาะน้ํา แลว

นําไปผสมกับน้ําอีก 100 ลิตร 

ควรใสสารจับใบลงไปดวย 

แลวนําไปฉีดพนตนปาลม

น้ํามันโดยเฉพาะบริเวณ

ทะลายปาลมใหทั่วทั้งแปลง

ทุก 20 วัน 

 

- 
 

- 

 

อางอิง 1) กรมวิชาการเกษตร.2555. คูมือการปองกันกําจัดศัตรูปาลมน้ํามันโดยวิธผีสมผสาน  2) MGR Online, 3 มิ.ย. 2557,เกษตรจังหวัดกระบี่ แนะปองกันโรคทะลายปาลมน้ํามนัเนาชวงหนาฝน  ภาพ สํานักงานเกษตรจังหวัดตรัง 

ปาลมน้ํามัน 



คําแนะนําการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

โรคกานทางใบบิด (Crown disease)  

สาเหตุ ความผิดปกติทางสรีระของพืชจากความไมสมดุลของธาตุอาหาร หรือ ความผิดปกติทางพันธุกรรม 

 

    

  

  

  

  

  

 

 

ลักษณะอาการ มักพบในปาลมน้ํามันอายุ 1-3 ป ระยะแรก 

ใบยอดที่ยังไมคล่ีมีอาการออนโคง  

ไมต้ังตรง กลางใบยอดจะเกิดแผลสีน้ําตาล ฉ่ําน้ํา และเนา 

เมื่อทางยอดคล่ีออกจะพบวาบริเวณกลางทางใบเปนแผล

แหงหรือฉกีขาดเหลือแตเสนกลางใบ หากอาการรุนแรง

อาการโคงงอจะพบหลายทางใบโดยรอบ จึงมีลักษณะคลาย

มงกุฎ  

การปองกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ขอจํากัด 

(Restriction) 

 

1. เลือกตนกลาจากสายพนัธุที่ไมมี

ประวัติการเปนโรคนี้นํามาใชมา

ปลูกในแปลง  

3. บํารุงตนปาลมน้ํามันใหสมบรูณ

แข็งแรง ใสปุยตามรอบการดูแล 

 

สํารวจลักษณะอาการของ

ปาลมน้ํามันที่มีอายุ  
1-3 ป ในบริเวณยอดที่ยัง

ไมคล่ีอยางสม่ําเสมอ 

 

1.เมื่อพบอาการเนาใหตัดสวนยอด

ออนที่ยังไมคล่ีหรือทางใบที่แสดง

อาการออกใหหมด โดยตัดใหตํ่า

กวาสวนของเนือ้เยือ่ทีเ่กิดอาการ

เนา 

2. เมื่อปาลมน้ํามนัมีอายมุากขึ้น

อาการของโรคจะหายไปไดเอง  

 

1. เมื่อพบอาการเนาและตัดสวนที่

แสดงอาการออกแลว สามารถพน

ดวยสารเคมีใหทั่วทั้งบนใบและใต

ใบ เพื่อปองกันการเขาทําลายซํ้า

ของเชื้อจุลินทรียอื่น เชน 

- thiabendazole  

 40% WP อัตรา 45 กรัมตอน้ํา 

20 ลิตร 

- captan 50% WP อัตรา 50 

กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 

 

- thiabendazole  

เปนสารกลุม FRAC : 1 

ระดับความเปนพิษชั้น III พิษนอย  

LD50: 3,330 ml/kg 

เปนพิษรายแรงตอส่ิงมีชีวิตในน้ํา 

- captan  

เปนสารกลุม FRAC:  M 13  

ระดับความเปนพิษชั้น U พิษนอยมาก  

LD50: 9,000 ml/kg 

เปนพิษรายแรงตอส่ิงมีชีวิตในน้ํา 

อางอิง 1) กรมวิชาการเกษตร 2) http://www.cpiagrotech.com 3) https://thainews.prd.go.th  ภาพ www.kasetporpeang.com 

ปาลมน้ํามัน 



คําแนะนําการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

โรคใบไหม  (Seedling blight)     สาเหตุ   เช้ือรา Curvularia oryzae 

 

    

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

ลักษณะอาการ พบในระยะกลา ยอดที่ยังไมคล่ีหรือ

สองใบแรก เกิดจุดเล็กโปรงใสกระจายอยูบนใบ ตอมา

แผลเห็นชัดเจนขึ้น รูปรางกลม ลักษณะบุมตรงกลาง 

มีสีน้ําตาล ขอบแผลนูนเปนมัน รอบแผลมีวงสีเหลือง

ลอมรอบ เมื่อระบาดรุนแรงแผลขยายตัวรวมกนัทําให

ใบแหงมวนงอและเปราะฉีกขาดงาย ชะงักการ

เจริญเติบโต หรือทําใหตนกลาตายได 

การแพรระบาด สปอรของเชื้อราปลิวไปกับลม น้ําฝน

และการใหน้ํา 

การปองกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ขอจํากัด 

(Restriction) 
 

1. ดูแลรักษาตนกลาใหสมบูรณ

แข็งแรง โดยการใสปุย ปรับสภาพ

แปลงเพาะกลาใหโปรง ลมพัดผาน

ไดสะดวกและรับแสงแดดไดอยาง

เต็มที่ 

2. เลือกตนกลาที่ปลอดโรค

นํามาใชปลูกในแปลง และไมควร

นําตนกลาจากแปลงที่มีโรคนี้

ระบาดไปใชปลูก 

3.  กําจัดวัชพืชภายในแปลงเพื่อ

ลดการสะสมของเชื้อโรค 

 

 

1. หมั่นสํารวจลักษณะอาการ

ของแปลงเพาะกลา หรือกลา

ปลูกใหม โดยคอยสังเกตใบ

ออนของตนกลาซ่ึงเปนสวนที่

งายตอการเขาทาํลายของ

เชื้อรา หรือในชวงมีความชืน้

สูง  

 

1.เมื่อพบอาการของโรคบนใบควร

ตัดสวนที่เปนโรคออกและเผา

ทําลาย หากเกิดอาการรุนแรงตอง

นําตนที่เปนโรคออกจากแปลงไป

เผาทําลายเพื่อเปนการกําจดัแหลง

เพาะเชื้อสาเหตุในแปลง 

2. งดการใหน้ําแบบพนฝอยใน

แปลงเพาะกลา เพราะจะทําให 

เชื้อราสาเหตุแพรกระจาย 

3. พนเชื้อราไตรโคเดอรมา อัตรา 

เชื้อสด 1 กิโลกรัม ตอน้ํา 20-100 

ลิตร กรองเฉพาะน้ํานํามาใชใน

แปลงอยางสม่ําเสมอกอนการเกดิ

โรคหรือเมื่อพบอาการของโรคเพยีง

เล็กนอย 

 

 

พนดวยสารเคมีใหทั่วทั้งบน

ใบและใตใบ พนทุก 7 วัน 

โดยเลือกใชชนิดใดชนิดหนึ่ง 

สลับกัน เชน 

- thiram  80% WP  อัตรา 

30 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 

- captan 50% WP อัตรา 

50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 

- maneb 80% WP อัตรา 

80 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 

 

- thiram  

สารกลุม FRAC:  M 03  

ระดับความเปนพิษชั้น II  

มีพิษปานกลาง  

LD50: 560 ml/kg 

เปนพิษรายแรงตอส่ิงมีชีวิต

ในน้ํา  

- maneb  

สารกลุม FRAC: M 03 

ระดับความเปนพิษชั้น U 

มีพิษนอยมาก  

LD50: 6,750 ml/kg 

เปนพิษรายแรงตอส่ิงมีชีวิต

ในน้ํา  

- captan  

สารกลุม FRAC: M 04 

ระดับความเปนพิษชั้น U 

มีพิษนอยมาก  

LD50: 9,000 ml/kg  

เปนพิษรายแรงตอส่ิงมีชีวิต

ในน้ํา  

 

อางอิง 1) กรมวิชาการเกษตร 2) https://rep.doa.go.th  3) https://www.arda.or.th  ภาพ กรมวิชาการเกษตร. 

ปาลมน้ํามัน 



คําแนะนําการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

ขาดธาตุโพแทสเซียม (Potassium deficiency)   

 

    

  

  

  

  

  

 

 

 
 

ลักษณะอาการ มักพบในปาลมอาย ุ4 ปขึ้นไป        

1. เกิดจุดสีสมบนใบยอยของทางใบกลางทรงพุม

จนถึงทางใบลาง อาการเร่ิมแรกจะเปนจุดสีเหลืองซีด

รูปรางไมแนนอน เมื่อรุนแรงจุดเหลืองเปล่ียนเปนสี

สม แสงสามารถลอดผานได และขยายตัวจนมีบริเวณ

ใหญขึ้น เรียกวา Confluent orange spotting ตรง

กลางของจุดสีสมกลายเปนเนื้อเยื่อตาย ถาอาการขาด

โพแทสเซียมรุนแรง ปลายใบยอยของทางใบลางจะ

แหงเพิ่มขึ้น                                                

2. เกิดแถบใบขาว (White stripe disorder) ตรง

สวนกลางของใบยอย โดยที่ขอบใบและเสนกลางใบยงั

เปนสีเขียว พบในปาลมอาย ุ3-6 ป จากความไม

สมดุลของธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียม รวมถึงขาด

ธาตุโบรอนดวย จากการใสปุยยเูรียหรือปุยทีม่ีธาตุ

ไนโตรเจนมากเกินไปหรือไดรับโพแทสเซียมนอย 

การปองกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ขอจํากัด 

(Restriction) 
 

1. การใสปุยควรใหเพียงพอกับความ

ตองการของตนปาลมน้ํามนั ควรคํานึงถึง

ปจจัยตางๆ เชน  

- ปริมาณธาตุอาหารเดิมที่มอียูในดินอาจ

พิจารณาจากผลการตรวจวิเคราะหดิน   

- ความตองการธาตุอาหารของปาลม

น้ํามันในระยะตางๆ  

- สภาพแวดลอม ลม ฟา อากาศ ควรใส

เมื่อดินมีความชื้นเพียงพอ หลีกเล่ียงการ

ใสชวงแลงจัดหรือฝนตกหนัก  

- ควรใสปุยในลักษณะหวานใหทั่วบริเวณ 

แทนการกองไวเปนจดุซ่ึงอันตรายกับราก

และทําใหเกิดการสูญเสียเนื่องจากการ 

ชะลาง 

2. ปลูกพืชคลุมดินเพื่อปองกันการเกดิของ

วัชพืชและรักษาความชุมชื้นของดิน รวม

ไปถึงเพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกดินโดย

การเพิ่มอินทรียวตัถุและการตรึง

ไนโตรเจนจากอากาศ  ควรมีระยะหาง

จากตนปาลมน้ํามันอยางนอย 1.5 เมตร 

 

1. สํารวจแปลงเพื่อสังเกตลักษณะ

อาการ ซ่ึงอาการเกิดจุดสีสม

กระจายบนใบนั้นมลัีกษณะคลาย

กับความผิดปกติทางพันธุกรรม

ของตนปาลม ใหสังเกตวาหาก

แสดงอาการเพียงตนเดียวใน

ขณะที่ตนขางเคียงไมแสดงอาการ 

อาจเปนผลทางพันธกุรรมมากกวา

อาการขาดธาตุ                      

2. ทดสอบอาการขาดธาตุ

โพแทสเซียมได โดยการปลูกพืช

ตระกูลถั่วคลุมดินรอบตน ถาใบ

ถั่วมีอาการขอบใบไหมโดยรอบ 

แสดงวาธาตุโพแทสเซียมมีไม

เพียงพอ                            

3. การขาดโพแทสเซียม เปนเร่ือง

ปกติในดินพรุ (peat soil) และ

ดินทรายที่มีคา pH ตํ่า  

 
 

1. วิธีแกอาการขาดธาตุ

โพแทสเซียม คือ ใสปุย

โพแทสเซียม สูตร 0-0-60 

อยางนอย 3 คร้ังๆ ละ 1.5 

กิโลกรัมตอตน จะทําใหตน

ปาลมน้ํามันปรับสภาพและ

ใหผลผลิตดีขึ้น 

2. วิธีการแกไขอาการไมสมดุล

ของธาตุโพแทสเซียมและ

ไนโตรเจน อาจลดการใหปุย

ไนโตรเจนลง และเพิ่มปริมาณ

ของปุยโพแทสเซียมใหสูงขึ้น 

รวมถึงใหโบรอนเพิ่มขึน้อีก

เล็กนอย 

 

- 
 

- 

อางอิง 1) www.rakbankerd.com 2) http://www.nutricaodeplantas.agr.br/ 3) http://www.cpiagrotech.com/   ภาพ 1) กรมสงเสริมการเกษตร 2) https://mfarmer.co/survey/ 

ปาลมน้ํามัน 

(1) 

(2) 



คําแนะนําการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

ขาดธาตุโบรอน (Boron deficiency)   

 

    

  

  

  

  

  

 

ลักษณะอาการ  

ทางใบยอดจะยนพับเขาหากัน ใบยอดส้ันผิดปกติ 

ปลายใบหักงอคลายตะขอ ใบเปราะ มีสีเขียวเขม 

กรณีขาดโบรอนรุนแรง รูปรางใบจะผิดปกติ ยนหยิก 

ใบมีขนาดเล็ก สงผลตอกระบวนการสังเคราะหแสงจึง

มีผลตอการเจริญเติบโต การดูดซึมธาตุอาหารของ

รากผิดปกติ รากไมงอกหรือยืดออกไดนอย ผลปาลม

ผสมติดไดนอย ทะลายปาลมมีเมล็ดลีบ น้ําหนัก

ทะลายสดและปริมาณน้ํามนัตอทะลายลดลง  

การปองกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ขอจํากัด 

(Restriction) 
 

1. หลีกเล่ียงการปลูกปาลมน้ํามนั 

ในพื้นที่ดินทราย หรือดินพรุ ซ่ึงงายตอ

การชะลางโบรอน ดินที่เหมาะสม คือ ดิน

รวน หรือดินรวนปนทราย 

2. การใสปุยควรใหเพียงพอกับความ

ตองการของตนปาลมน้ํามนั เพื่อใหการใส

ปุยเกิดประสิทธิภาพควรคํานึงถงึปจจยั

ตางๆ เชน  

- ปริมาณธาตุอาหารเดิมที่มอียูในดินอาจ

พิจารณาจากผลการตรวจวิเคราะหดิน   

- ความตองการธาตุอาหารของปาลม

น้ํามันในระยะตางๆ  

- สภาพแวดลอม ลม ฟา อากาศ ควรใส

เมื่อดินมีความชื้นเพียงพอ หลีกเล่ียงการ

ใสชวงแลงจัดหรือฝนตกหนัก  

- ควรใสปุยในลักษณะหวานใหทั่วบริเวณ 

แทนการกองไวเปนจดุซ่ึงอันตรายกับราก

และทําใหเกิดการสูญเสียเนื่องจากการ 

ชะลาง 

3. ไมควรใสปุยไนโตรเจนและ

โพแทสเซียมในปริมาณมาก 

 

1. สํารวจแปลงเพื่อสังเกตลักษณะ

อาการผิดปกติ ไดแก ยอดใบของ

ปาลมน้ํามันไมคอยเจริญเติบโต 

ใบออนไมพัฒนา คล่ีออกนอย 

ปลายใบจะแสดงอาการหักเปนรูป

ตะขอ ใบยนหยิก ใบมีขนาดเล็ก 

ผลผลิตลดนอยลง                 

2. การขาดโบรอนมักพบในดินที่มี

คาความเปนกรดตํ่ากวา 4.5 หรือ

สูงกวา 7.5 

 

 
 

1. ควรใสโบรอนทุกป  

โดยคามาตรฐานในการใส

โบรอนแกตนปาลมน้ํามัน คือ 

ปริมาณ 50-100 กรัม/ตน/ป 

2. ควรมีการวิเคราะหใบเพือ่

ตรวจสอบปริมาณโบรอน 

ในปาลมน้ํามัน 

3. แนวทางการแกไขการขาด

ธาตุโบรอน คือ ใสบอแรกซ 

อัตรา 100-200 กรัม/ตน/ป  

เมื่อปาลมน้ํามนัอาย ุ2-3 ป  

และอัตรา 200-300 กรัม/ตน/

ป สําหรับปาลมอาย ุ4 ปขึ้นไป 

หรือใสโซเดียมบอเรต อัตรา 

100-200 กรัม/ตน/ป 

 

 

- 
 

- 

อางอิง 1) บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จํากัด 2) ศูนยวิจัยปาลมน้ํามันสุราษฎรธานี กรมวิชาการเกษตร 3) สถาบันวิจัยพืชไร กรมวิชาการเกษตร   ภาพ  กรมสงเสริมการเกษตร 

ปาลมน้ํามัน 

(1) 

(2) 



คําแนะนําการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

หนอนหัวดํา (Black-headed caterpillar)           

ช่ือวิทยาศาสตร   Opisina arenosella (Walker)           

 

    

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

รูปรางลักษณะ 

ตัวเต็มวัยเปนผีเส้ือกลางคืน ขนาด 1-1.2 

เซนติเมตร ลําตัวแบน ระยะไข 5-6 วัน ระยะ

หนอน 32-48 วัน ลอกคราบ 6-10 คร้ัง ระยะ

ดักแด 9-11 วัน ตัวเต็มวัยอายุ 5-14 วัน 

ลักษณะการเขาทําลาย 

หนอนเจาะแทะผิวดานใตใบ และสรางใย ผสม

กับมูลทําเปนอุโมงคยาวคลายทางเดินปลวก

คลุมเสนทางที่หนอนแทะกนิผิวใบ หนอนอาศัย

อยูภายในอุโมงคที่สรางขึ้น การทําลายสวนใหญ

พบบนใบแก ใบที่ถูกทําลายจะมีลักษณะแหง

เปนสีน้ําตาล  

การปองกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ขอจํากัด 

(Restriction) 
 

1. ไมเคล่ือนยายตนพันธุ

ปาลมน้ํามันหรือพืช

ตระกูลปาลมมาจาก

แหลงที่เกิดการระบาด 

 

1. หมั่นสํารวจแปลงอยาง

นอยสัปดาหละ 1 คร้ัง โดย

สํารวจทางใบปาลมน้าํมนั 

จะพบตัวหนอนแทะกินผิว

ใตทางใบ สรางเสนใยและ

มูลที่ขับถายออกมาทาํเปน

อุโมงคคลุมลําตัวหรือดักแด

ยาวตามใตทางใบ หรือรอย

ทําลายตามกานทางใบ 

 

1. ตัดและเผาใบที่ถูกเขาทําลาย 

เพื่อกําจดัระยะไข ระยะหนอน 

ระยะดักแด  

2. พนดวยแบคทีเรีย Bacillus 

thruringiensis (Bt) อัตรา 100 

มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร ผสม

ดวยสารจับใบตามอัตราแนะนํา

ในฉลาก พนจํานวน 3 คร้ังแต

ละคร้ังหางกัน 7-10 วัน โดย

เคร่ืองพนแรงดันใหทั่วทรงพน

ในชวงเย็นหลีกเล่ียงแสงแดด 

3. ปลอยแตนเบียนโกนีโอซัส  

อัตรา 50-100 ตัวตอไร โดย

ปลอย 3 คร้ัง แตละคร้ังหางกัน 

1 เดือน 

4. ปลอยแตนเบียนบราคอน  

อัตรา 200 ตัวตอไร โดยปลอย  

12 คร้ัง แตละคร้ังหางกัน 3 

สัปดาห 

 

กรณีที่มีการระบาดรุนแรงใหพน

สารเคมีทางใบ โดยเลือกใชสารชนิด

ใดชนิดหนึ่ง ดังนี้ 

-  flubendiamide 20% WG  

อัตรา 5 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร  

-  chlorantraniliprole  5.17% SC 

อัตรา 20 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร 

-  spinosad  12% SC  

อัตรา 20 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร 

-  lufenuron  5% EC  

อัตรา 20 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร 

โดยพน 1-2 คร้ัง ใหทั่วทรงพุม 

จํานวน 2 คร้ัง แตละคร้ังหางกัน  

2 สัปดาห 

หรือ ใชสาร emamectin 

benzoate 1.92% EC ฉีดเขาตน 

อัตรา 30-50 มิลลิลิตร/ตน (เจาะ

ออกไปเปนรัศมีโดยรอบเกินจากตน

สุดทายที่ระบาดไปอีกอยางนอย  

10-20 เมตร) 

 

 

- flubendiamide 

สารกลุม IRAC : 28  

ระดับความเปนพิษชั้น III พิษนอย 

Ld50 : >2,000 mg/kg 

- chlorantraniliprole 

สารกลุม IRAC :28  

ระดับความเปนพิษชั้น III พิษนอย 

Ld50 : >5,000 mg/kg 

- spinosad  

สารกลุม IRAC : 5  

ระดับความเปนพิษชั้น III พิษนอย 

Ld50 : 3,738 mg/kg 

มีพิษสูงตอผ้ึง 

- lufenuron 

สารกลุม IRAC : 15 

ระดับความเปนพิษชั้น III พิษนอย  

Ld50 : >2,000 mg/kg  

มีพิษสูงตอกุง 

- emamectin benzoate 

เปนสารกลุม IRAC:  6 ระดับความ

เปนพิษชั้น II พิษปานกลาง   

 LD50 : 53-237 mg/kg 

 
 

อางอิง 1) ศูนยวิจัยปาลมน้ํามันสุราษฎรธาน ีและ สํานักวิจัยพัฒนาอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร 2) กองสงเสริมการอารักขาพืชและจดัการดินปุย   ภาพ 1) กรมวิชาการเกษตร 2) https://siamrath.co.th/  3) สํานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎรธาน ี 

ปาลมน้ํามัน 
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แมลงดําหนามมะพราว (Coconut hispine beetle)  

ช่ือวิทยาศาสตร   Brontispa longissima (Gestro) 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

 

 

รูปรางลักษณะ ไขยาวรีสีน้ําตาล แบน อายุ 5-9 วัน

หนอนสีขาว มีขาจริง 3 คู ดานขางของลําตัวทุกปลองมี

ลักษณะคลายหนามยื่นออกมา ที่ปลายสุดของสวนทองมี

อวัยวะคลาย calypter เมื่อใกลลอกคราบ ลําตัวมีสีเขม

ขึ้น หนอนมี 4 วัย อายุ 30-40 วัน ดักแดแบน สีเหลือง 

อายุ 4-7 วัน ตัวเต็มวัยเปนดวงขนาดเล็ก สวนหัวสีดํา 

สวนอกมีสีน้ําตาลปนสม ปกคูแรกสีดําหรือมีสีน้ําตาลปน

สม บริเวณโคนปกที่ติดกับสวนอกมีสีสมประมาณ 1 ใน 3 

ของความยาวปก ตัวเต็มวัยอายุ 3 เดือน  

ลักษณะการเขาทําลาย ตัวหนอนและตัวเต็มวัยเขา

ทําลายโดยกัดแทะผิวใบทีย่ังไมคล่ีออกทั้งดานหนาและ

ดานหลังทําใหใบไหมแหง 

การปองกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ขอจํากัด 

(Restriction) 
 

1. ไมเคล่ือนยายตนกลาพันธุ

และพืชอาศัยของพืชตระกูล

ปาลมหรือมะพราวที่อยูใน

พื้นที่ระบาดเขามาในแปลง

ปลูกเพื่อปองกันการแพร

ระบาดของแมลงดําหนาม

มะพราว 

2. อนุรักษศัตรูธรรมชาติ เชน 

แมลงหางหนีบ ตัวห้ําและตัว

เบียน โดยการใชสารฆาแมลง

อยางถูกตองในชวงเวลาที่

เหมาะสม จะชวยทําให

ปริมาณศัตรูธรรมชาติเพิ่มขึ้น

และมีความหลากหลาย จน

เกิดความสมดุล 

 

1. หมั่นสํารวจแปลงอยาง

สม่ําเสมอเพื่อสังเกตการเขา

ทําลายบริเวณยอดใหม 

ลักษณะอาการใบแหง ตัว

หนอนหรือตัวเต็มวัยของ

หนอนหัวดํา  

 

1. ตัดแตงทางใบหรือยอดที่พบรองรอยการ

ทําลาย  

2. ใชศัตรูธรรมชาติควบคุม โดยการปลอยตัว

ห้ํา ตัวเบียนแมลงดําหนามมะพราว เชน 

แตนเบียนหนอนอะซีโคเดส ฮิสไพนารัม 

(Asecodes hispinarum Boucek) และ

แตนเบียนดักแดเตนตระสติคัส บรอนทิสป 

(Tetrastichus brontispae) อัตรา 5 - 10 

มัมมี่ตอไร ปลอย 3 - 5 คร้ัง หรือแมลงหาง

หนีบใหใกลบริเวณยอดมากที่สุด อัตรา 50 

ตัวตอยอด หรืออัตรา 300 ตัวตอไร 

3. ใชเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม อัตรา 1 

กิโลกรัมตอน้ํา 20 ลิตร ผสมสารจับใบ ฉีด

พนใกลบริเวณยอดใหมากที่สุด 

 

- 
 

- 

อางอิง  1) กรมวิชาการเกษตร 2) สมาคมกีฏและสัตววิทยาแหงประเทศไทย    ภาพ กรมวิชาการเกษตร  

ปาลมน้ํามัน 
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ดวงแรดมะพราวชนิดเล็ก (Coconut rhinoceros beetle) 

ช่ือวิทยาศาสตร    Oryctes rhinoceros (Linnaeus)  

 

    

  

  

  

  

 

 

 
 

รูปรางลักษณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะการเขาทําลาย  ตัวเต็มวัยจะกัด

เจาะโคนทางใบและยอดออน ทําใหทางใบ

ขาดแหวงเปนร้ิวคลายรูปสามเหล่ียม ใบ

แคระแกร็น ชะงักการเจริญเติบโต เปน

ชองทางใหดวงงวงมะพราวเขามาวางไข หรือ

เกิดโรคยอดเนาและยืนตนตายได 

การปองกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ขอจํากัด 

(Restriction) 
 

1. กําจัดแหลงขยายพันธุโดย 
- เผาหรือฝงซากลําตนและ 

ตอปาลมน้ํามัน 
- เกล่ียกองซากพืช กองมูล 

สัตวใหกระจายออกโดยมี 

ความสูงไมเกิน 15 เซนติเมตร 
- ถามีกองมูลสัตวที่ตองกอง 

นานเกินกวา 2-3 เดือน ควร 

หมั่นพลิกกลับกอง หรือนําใส 

ในถุงปุยผูกปากถุงใหแนน 

2. หมั่นทําความสะอาด 

บริเวณคอปาลมน้ํามัน ตาม

โคนทางใบ 

 

1. หมั่นสํารวจแปลงอยาง

นอยสัปดาหละ 1 คร้ัง ดู

รองรอยการเขาทําลาย 

โดยดูจากทางใบใหมจะมี

รอยขาดเปนรูปสามเหล่ียม  

 

1. หากพบรอยแผลเปนรูตามโคน

ทางใบ ใชเหล็กแหลมแทงหา 

ดวงแรด แลวนําไปกําจัด  

2. ทํากองลอขนาด 2 x 2 x 0.5 

เมตร ใหตัวเต็มวัยมาวางไขโดยใช

ขี้เล่ือย ขุยมะพราว เศษหญาแหง

และปุยคอก (มูลวัวชวยดึงดูดให

ดวงแรดมาวางไขไดดี) รดน้ําให

กองลอมีความชื้น เมื่อผานไป 1 

เดือน ใหดําเนินการ 

   2.1 คุยกลับกองลอเก็บหนอน

ดวงแรดออกไปกําจัดทุกสัปดาห 

   2.2 ผสมเชื้อราเมตาไรเซียม 

ไมนอยกวา 400 กรัม ตอ 1 กอง 

ชวยกําจัดหนอนและตัวเต็มวยัทีล่ง

มาวางไข  

3. ใชกับดักฟโรโมนลอจับตัวเต็ม

วัย โดยวางกําดักตามขอบแปลง

ดานเหนือลม แขวนกับดักสูง

ประมาณ 2 เมตร แตละกับดักหาง

กันประมาณ 50 เมตร 

 

1. ปาลมน้ํามันอายุ 1 - 5 ป ราด

บริเวณคอปาลมน้ํามันใหเปยกชุมดวย

สารเคมีผสม 1 - 1.5 ลิตรตอตน ตาม

ขนาดของคอปาลมน้ํามัน หางกัน  

15 -20 วัน ทํา 1 - 2 คร้ัง โดยสารเคมี

ที่ใช ไดแก  

diazinon 60% EC อัตรา 80 

มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 

หรือ carbaryl 85% WP อัตรา ผสม 

80 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 

 

- diazinon 

สารกลุม IRAC : 1B   

ระดับความเปนพิษชั้น II พิษ

ปานกลาง  LD50  : 300 mg/kg 

มีพิษสูงตอสัตวน้ํา ผ้ึง และสัตว

ปก 

- carbaryl 

สารกลุม IRAC : 1A  

ระดับความเปนพิษชั้น II พิษ

ปานกลาง  LD50  : 300 mg/kg

เปนพิษสูงตอสัตวน้ําและผ้ึง 

อางอิง  1) กรมวิชาการเกษตร 2) http://ippc.acfs.go.th/ 3) http://npic.orst.edu/  ภาพ สํานักงานเกษตรจังหวัดพังงา สํานักงานเกษตรจังหวัดตรัง และกลุมสงเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช  กรมสงเสริมการเกษตร 

ปาลมน้ํามัน 
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ดวงกุหลาบ (Rose beetle)           ช่ือวิทยาศาสตร   Adoretus compressus Weber 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

 

 

รูปรางลักษณะ วางไขในดินรูปรางกลมรี ตัว

หนอนอาศัยอยูในดิน ตัวโคงงอหัวสีน้ําตาลออนมี

เขี้ยว ลําตัวสีขาว เปนปลองยาว 13 – 20 

มิลลิเมตร มีขนส้ันๆ กระจายทั่วไป มีขา 3 คู ที่

สวนอกมีรูหายใจตามขางลําตัว ขางละ 8 ลอก

คราบ 3 คร้ัง ดักแดสีเหลืองออน ตัวเต็มวัยเปน

ดวงปกแข็งลําตัวปอมคอนขางแบน  

สีน้ําตาลออน ตาสีดํา มีขนส้ันละเอียด 

ปกคลุมทั่วตัว  

ลักษณะการเขาทําลาย ตัวเต็มวัยกัดกินทําลาย

ใบปาลมน้ํามันเล็กในแปลงปลูก เฉพาะชวงเวลา

กลางคืน ทําใหตนปาลมน้ํามันขนาดเล็กไมมีใบ

เหลือและชะงักการเจริญเติบโต 

การปองกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ขอจํากัด 

(Restriction) 
 

1. ทําลายกองหญา หรือกอง

มูลสัตวไมใหเปนแหลง

ขยายพันธุ  

 

1. ปาลมน้ํามันอายุนอยกวา 2 

ป ควรสํารวจรองรอยการ

ทําลายทุกวัน แตปาลมน้ํามัน

อายุมากกวา 2 ป ไมตอง

สํารวจ เพราะดวงกุหลาบมัก

เขาทําลายใบปาลมน้ํามันที่

อายุนอย 

 

1. ใชกับดักแสงไฟลอตัวเต็มวัย

ชวงเวลา 19:00 – 21:00 น. 

แลวจับทําลาย 

2. อนุรักษแมลงหางหนีบทีอ่ยูใน

ธรรมชาติ ที่สามารถทําลายไข

และตัวหนอนของดวงกุหลาบที่

อยูในดินได 

3. ใชเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมโดย

การคลุกผสมเชื้อสดลงในดิน 

หรือการผสมน้ําฉีดพน บริเวณ

ดินรอบโคนตน 

 

 

 

1.เมื่อพบใบปาลมน้ํามันถูก

ทําลายมากกวา 50% พนดวย

สารเคมี carbaryl 85% WP 

อัตรา 40 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 

ใหทั่วทั้งใบและโคนตน ทุก  

7 - 10 วัน ประมาณ  1 – 2 

คร้ัง  โดยพนเวลาเย็นหรือใกล

คํ่าจะใหผลดี เพราะดวงกุหลาบ

ออกกัดกินใบพืชเวลาคํ่า 

 

 

- carbaryl  

เปนสารกลุม IRAC  : 1A 

ระดับความเปนพิษชั้น II มีพิษ    

ปานกลาง LD50 : 300 mg/kg 

เปนพิษสูงตอสัตวน้ําและผ้ึง 
 

อางอิง  1) กรมวิชาการเกษตร 2) http://www.cpiagrotech.com/ 3) http://www.arda.or.th/ 4) http://npic.orst.edu/  ภาพ กรมวิชาการเกษตร และกลุมสงเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช  กรมสงเสริมการเกษตร 

ปาลมน้ํามัน 
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ดวงงวงมะพราวเล็ก1 และดวงงวงมะพราวใหญ2 (Asian palm weevil, red palm weevil, sago palm weevil) 
ช่ือวิทยาศาสตร   Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)1 และ R. vulneratus (Panzer)2 

 

    

  

  

  

  

รูปรางลักษณะ ไขสีขาวยาวรี หนอนสีขาว 

หัวสีน้ําตาลแดง ลําตัวเปนปลอง ดักแด

รูปรางกลมยาวขรุขระ ตัวเต็มวัยดวงงวง

มะพราวเล็กมีสีน้ําตาลแดงหรือน้ําตาลดํา 

ดานหลังสวนอกมีสีน้ําตาลแดงอาจมีจดุ

หรือลาย มีขนส้ันขึ้นหนาแนนตามความ

ยาวของงวง ดวงงวงมะพราวใหญมี

ลักษณะคลายกับดวงงวงมะพราวชนิดเล็ก

แตมีขนาดใหญกวา สวนหัวสีหมากสุก

ตลอดจนถึงงวงดานบน ดานลางของงวงสี

ดํา หนวดสีน้ําตาล มีแผงขนที่ปลายหนวด

เปนแผนสีเหลืองอมน้ําตาล  

ลักษณะการเขาทําลาย ตัวเต็มวัยเขา

ทําลายหรือวางไขบริเวณแผลที่ดวงแรด

มะพราวเจาะไวหรือรอยแตกของเปลือก 

ตัวหนอนจะกัดกินชอนไชภายในเกดิแผล

เนา ยอดหักพับ และทําใหตนตายในที่สุด 

การปองกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ขอจํากัด 

(Restriction) 
 

1. ทําความสะอาดบริเวณแปลงอยูเสมอ 

2. เผาทําลายลําตนและตอปาลมน้ํามันเกา

หรือที่ยืนตนตาย 

3. ทําความสะอาดบริเวณคอ ปาลมน้ํามัน 

ซ่ึงตัวเต็มวัยของดวงงวงจะเขาวางไขที่รอย

แผลบริเวณยอด รอยแตกของโคนทางใบ 

และโคนลําตน 

4. ปองกันและกําจดัดวงแรดมะพราว  

เพราะรอยแผลที่เจาะไวจะเปนชองทาง 

ใหดวงงวงมะพราววางไขได 

5. ควรใชน้ํามันเคร่ืองที่ใชแลว หรือชันผสม 

น้ํามันยางทา รอบตน ต้ังแตโคนตนถึง  

ระดับเหนือพื้นดิน 2 ฟุต บริเวณที่พบรอย 

แผลหรือรอยแตกของเปลือก เพื่อปองกัน 

การวางไข ทําปละ 2 คร้ังนําน้ํามันเคร่ืองใช 

แลวหรือชันผสมน้ํามันยางทาบริเวณแผล 

โคนตนเพื่อปองกันการวางไข 

6. ผูที่เล้ียงดวงงวงมะพราว ควรมีการ 

ปองกันไมใหตัวเต็มวัยออกมาจาก สถานที่ 

เพาะเล้ียง 

 

1. หมั่นสํารวจแปลงปลูก หาก

พบตนที่ยอดออนที่มีรอยเจาะ

ใหรีบจัดการควบคุม หากตน

แสดงอาการยอดเฉาเหีย่วแหง 

ใบเปล่ียนเปนสีเหลือง หักพับ 

ตนมักถูกทําลายภายในแลว 

ใหจัดการเผาทําลายเพือ่กาํจดั

แหลงเพาะพันธุของดวงงวง

มะพราว 

 

1. หากพบรอยแผล รอย

เจาะบริเวณตนใหใชเหล็ก

ยาวปลายเปนตะขอแทงเขา

ไปเกี่ยวเอาตัวหนอนมา

ทําลาย 

2. กําจัดตนที่ถูกดวงงวง

มะพราวทําลายอยูภายใน 

เพื่อกําจัดแหลงเพาะพันธุ 

3. ใชกับดักฟโรโมน  

(4-เมทิล-5-โนนาโนน) ลอ

ดวงงวงมะพราวเพื่อนาํไป

ทําลาย 

 

 

 

1. ใชสารเคมีปองกันกําจดั

เหมือนดวงแรดมะพราว โดยใช

สารเคมี diazinon 60% EC 

อัตรา 80 มิลลิลิตรผสมน้ํา 20 

ลิตร ราดบริเวณที่มีรอยแผล

รูเจาะ หรือบริเวณเนื้อเยื่อออน

ที่พบตัวเต็มวัยอยู โดยใช

ปริมาณ  

1 - 1.5 ลิตร ทุก 15 - 20 วัน 

ควรใช 1 - 2 คร้ัง ในชวง

ระบาด และอุดรูดวยดินน้ํามัน

หรือดินเหนียว 

 

 

- diazinon 

สารกลุม IRAC : 1B   

ระดับความเปนพิษชั้น II พิษปานกลาง   

LD50  : 300 mg/kg 

มีพิษสูงตอสัตวน้ํา ผ้ึง และสัตวปก 

 
 

อางอิง  1) กรมวิชาการเกษตร 2) http://www.cpiagrotech.com/ ภาพ Mark S. Hoddle et.al 2016 

ปาลมน้ํามัน 
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คําแนะนําการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

หนอนปลอกเล็ก (The case Caterpillar)    

ช่ือวิทยาศาสตร   Cremastopsyche  pendula  Joannis 

 

    

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 รูปรางลักษณะ ไขกลม สีครีม เปนกลุมใน

ซากดักแดของตัวเมียในปลอกหุมอกีชัน้หนึง่ 

หนอนตัวสีน้ําตาลไหม หัวสีดํา สรางปลอก

หอหุมตัวเอง สีน้ําตาล ผิวเรียบ ลักษณะ

ปลอกมีรูเปด 2 รู ปลายปลอกเรียวแหลม มี

การนําเศษชิ้นสวนของใบพชืแหงปะติดดวย 

หนอนวัย 1 - 4 กินอาหารแบบแทะผิวใบ 

หนอนวัยที่ 5 - 6 จะกัดกินทั้งใบ  

ลักษณะการเขาทําลาย แทะผิวใบทําใหใบ

แหงเปนสีน้ําตาลและกัดทะลุใบเปนรูและ

ขาดเวาแหวง ถารุนแรงจะเห็นทางใบทัง้ตน

เปนสีน้ําตาลแหง ตนชะงักการเจริญเติบโต 

ผลผลิตลดลง 

การปองกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ขอจํากัด 

(Restriction) 
 

1. อนุรักษศัตรูธรรมชาติ 

เชน แตนเบียนหนอน 

โดยไมควรใชสารกําจัด

วัชพืชมากเกินไป และ

ควรมีพืชคลุมดินที่มีดอก 

เพื่อเปนแหลงอาหาร

ของแมลงศัตรูธรรมชาติ 

  

 

1. หมั่นสํารวจการระบาดของ

หนอน โดยสังเกตที่บริเวณใต

ทางใบปาลมน้ํามนั มีรอยกัด

ทะลุใบเปนรู ขาดแหวง พบ

ปลอกประกอบดวยเศษใบพืช

แปะติดมีสายใยหอย หากมีการ

เขาทําลายรุนแรงใบพืชจะเหลือ

แตกานใบ  

 

1.เก็บปลอกดักแดที่หอย และตัด

ใบที่มีรองรอยการทําลายของ

หนอนไปเผาทําลายไมใหเปน

แหลงขยายพันธุและเกดิการแพร

ระบาดของหนอนปลอกตอไป 

2. ใชไฟสุมเพื่อรมควันทําลาย 

ตัวหนอน หรือใชกับดักแสงไฟลอ

ตัวเต็มวัยเพศผูมาทําลาย 

3. ใชเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริง

เยนซิส เอสซี อัตรา 80 มิลลิลิตร 

ตอน้ํา 20 ลิตร ฉีดพนใน

ชวงเวลาเชาหรือเยน็ ทุก 7 วัน 

ติดตอกัน 2-3 คร้ัง  

 

 

 

 

เมื่อมีการระบาดรุนแรง 

1. พนดวยสารเคมี เชน  

- carbaryl 85%  อัตรา 25-40 

กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 

- thiamethoxam + lambda-

cyhalothrin 14.1+10.6% ZC 

อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร  

- chlorantraniliprole + 

thiamethoxam 20+20% WG 

อัตรา5 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 

2. ใชสาร emamectin 

benzoate 1.92% EC ฉีดเขาตน 

อัตรา 30-50 มิลลิลิตรตอตน 

(เจาะออกไปเปนรัศมีโดยรอบเกนิ

จากตนสุดทายที่ระบาดไปอีก

อยางนอย 10-20 เมตร) 

 

 

- carbaryl  

สารกลุม IRAC :  1A 

ระดับความเปนพิษชั้น II มีพิษปานกลาง   

LD50 : 300 mg/kg 

มีพิษสูงตอสัตวน้ําและผ้ึง 

- thiamethoxam + lambda-

cyhalothrin  

IRAC : 28/3  

ระดับความเปนพิษชั้น II พิษปานกลาง  

LD50 : 1,563/144  mg/kg 

- chlorantraniliprole + 

thiamethoxam  

สารกลุม IRAC : 28/ 4A   

ระดับความเปนพิษชั้น III/II  

พิษนอย/ปานกลาง  

LD50  : 5,000/>1,563  mg/kg  

- emamectin benzoate 

เปนสารกลุม IRAC : 6  

ระดับความเปนพิษชั้น II พิษปานกลาง  

LD50 : 53-237 mg/kg 

 

อางอิง  1) กรมวิชาการเกษตร 2) https://rep.doa.go.th 3) https://www.arda.or.th/ ภาพ กรมวิชาการเกษตร และศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี 

ปาลมน้ํามัน 



คําแนะนําการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

หนอนหนาแมว (Oil palm slug caterpillar)     ช่ือวิทยาศาสตร   Darna furva (Wileman) 

 

    

  

  

  

  

  

 

 

 

รูปรางลักษณะ ไขสีใสแบนติดใบ เปนมัน

คลายหยดน้ําคาง หนอนระยะแรกสีขาวใส 

มีสีน้ําตาลอยูกลางลําตัว มีกลุมขนบน

ลําตัว 4 แถวเห็นไมชดัเจน เมื่อเจริญเต็มที่

มีกลุมขนขางลําตัวขางละ 11 กลุม สีของ

ลําตัวเปนสีน้ําตาลเขมถึงดําแตมสีเปนรอย

เวารูปสามเหล่ียมจากดานขางเขาหา

กึ่งกลางลําตัว สวนทายลําตัวมีสีเหลือง 

กลางหลังของลําตัวมีเสนประสีเหลืองและ

จุดสีดําขนานไปกับกลุมขนสีดําอีก 2 แถว 

ดักแดสีน้ําตาลกลม ตัวเต็มวัยเปนผีเส้ือ

กลางคืนขนาดเล็ก 

ลักษณะการเขาทําลาย ตัวหนอนตัวเล็ก

กัดกินผิวใบ เมื่อโตขึ้นกัดกินจนใบขาด 

หากระบาดรุนแรงใบจะถูกกัดกินจนเหลือ

แตกานใบทําใหชะงักการเจริญเติบโต  

การปองกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ขอจํากัด 

(Restriction) 
 

1. อนุรักษศัตรูธรรมชาติ เชน  

แตนเบียนหนอน โดยไมควร 

ใชสารกําจัดวัชพืชมากเกนิไป  

และควรมีพืชคลุมดินชนิดที่มี 

ดอก เพื่อเปนแหลงอาหารของ 

แมลงศัตรูธรรมชาติ 

  

 

1. หมั่นสํารวจการระบาด

ของหนอนเปนประจํา 

เมื่อพบกลุมหนอนให

ติดตามวาหนอนมี

แนวโนมเพิ่มขึน้หรือ

ลดลง เพื่อตัดสินใจ

ควบคุมกอนที่หนอนจะ

เพิ่มจํานวนและแพร

ระบาดจนเปนวงกวาง 

หรือหากพบหนอนหนา

แมวเขาทําลายเฉล่ีย 20 

ตัวตอทางใบใหทําการ

ควบคุมดวยสารเคม ี

 

1. ตัดทางใบปาลมน้ํามันที่มหีนอนหรือจบัผีเส้ือ

ที่เกาะนิ่งในเวลากลางวันตามใตทางใบ หรือเก็บ

ดักแดตามซอกโคนทางใบรอบตนมาทําลายทิ้ง 

2. ใชกับดักแสงไฟ black light หรือหลอด

นีออนธรรมดาวางบนกะละมงัพลาสติกที่บรรจุ

น้ําผสมผงซักฟอก โดยใหหลอดไฟอยูเหนือน้ํา 

5-10 เซนติเมตร นํามาวางลอผีเส้ือชวงเวลา 

18.00-19.00 น. ซ่ึงชวยลดการขยายพันธุในรุน

ตอไปได 

3. พนดวยเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส 

เอสซี อัตรา 80 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร และ

ควรพนเมื่อพบหนอนเขาทําลายผิวใบ (หนอนวยั 

1-4) จะไดผลดียิ่งขึ้น 

4. ใชตัวห้ําซ่ึงเปนศัตรูธรรมชาติ ไดแก 

- แตนเบียนไข Trichogramma sp.  

- แตนเบียนหนอน Platyplectrus sp., 

Euplectomorpha sp., Euderastichus sp., 

Microgaster sp., Apanteles sp.  

- แตนเบียนดักแด Paraphylax varius 

Walker   

- มวนเพชฌฆาต Sycanus collaris F.  

- มวนพิฆาต Eocanthecona furcellata 

Wolff  

- ดวงเสือเล็ก Callimerus sp. ทําลายไขและ

หนอนวัย 1-2 

 

1. ฉีดพนสารเคมีใหทั่ว 

และพนซํ้าตามความ

จําเปน เชน  

- flubendiamide 20% 

WG อัตรา 5 กรัมตอน้ํา 

20 ลิตร 

- chlorantraniliprole 

5.17% SC อัตรา 20 

มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 

- fipronil 5% SC อัตรา 

30 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 

ลิตร 

- lufenuron 5% EC 20 

มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 

- emamectin 

benzoate 1.92% EC 

อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 

20 ลิตร 

- deltamethrin 3% 

EC อัตรา 20 มิลลิลิตร

ตอน้ํา 20 ลิตร 

 

 

 

 

- flubendiamide  

สารกลุม IRAC: 28  

ระดับความเปนพิษชั้น III มีพิษนอย 

LD50 : > 2,000 mg/kg  

- chlorantraniliprole  

สารกลุม IRAC: 28 ระดับความเปนพิษ

ชั้น III มีพิษนอย  

LD50 : > 5,000 mg/kg 

- fipronil  

สารกลุม IRAC: 2B ระดับความเปนพิษ

ชั้น II มีพิษปานกลาง  

LD50 : 92 mg/kg 

- lufenuron  

สารกลุม IRAC: 15 ระดับความเปนพิษ

ชั้น III มีพิษนอย  

LD50 : >2,000 mg/kg 

- emamectin benzoate  

สารกลุม IRAC: 6  

ระดับความเปนพิษชั้น II 

 มีพิษปานกลาง  

LD50 : 76 mg/kg 

- deltamethrin  

สารกลุม IRAC: 3 ระดับความเปนพิษ

ชั้น II พิษปานกลาง  

LD50 : 135 mg/kg 

อางอิง  1) กรมวิชาการเกษตร 2) http://www.cpiagrotech.com 3) https://www.arda.or.th/ 4) http://www.natres.psu.ac.th ภาพ 1)https://www.pds-news.com/ 2)Grahame Jackson 

ปาลมน้ํามัน 



คําแนะนําการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Decision Guide; PMDG)  

หนู ไดแก หนูปามาเลย (Rattus tiomanicus) หนูนาใหญ (R. argentiventer) หนูทองขาว (R. rattus) หนูฟนขาวใหญ (R. bowersi)  

หนูบานมาเลย (R. diardii) หนูทองขาวสิงคโปร (R. annandalei) หนูพุกใหญ (Bandicota indica)  หนูฟานเหลือง (Maxymus surifer) 

 

    

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

ลักษณะการเขาทําลาย แบงเปน 2 ระยะ 

1. ปาลมเร่ิมปลูกถึงระยะใหผลผลิต  

(1-4 ป) หนูจะกัดทําลายโคนตนและยอด

ออน และทางใบสวนที่อยูติดกับพื้นดิน ทํา

ใหกลาแหงตาย 

2. ปาลมระยะใหผลผลิต (5-25 ป) หนูจะ

กินผลปาลมทั้งดิบและสุก ชอดอกเกสร 

ตัวผูและตัวเมีย เพื่อกัดกินตัวออนและตัว

เต็มวัยของดวงงวงผสมเกสรเปนอาหาร 

 

การปองกัน 

(Prevention) 

การติดตาม 

(Monitoring) 

การควบคุม 

(Direct control) 

การควบคุม 

(Direct control) 

ขอจํากัด 

(Restriction) 
 

1. ถากวัชพืชและพืชคลุมดิน 

บริเวณรอบโคนตนรัศมี 1 เมตร 

2. ในปาลมเล็ก ใหลอมหรือหุม

โคนตนดวยลวดตาขายเหล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. อนุรักษศัตรูธรรมชาติใน 

สวนปาลม เชน นกแสก นกเคา

แมว งูสิงห งูทางมะพราว เปน

ตน 

 

สํารวจรอยทางวิ่ง รอยกัดแทะ

และมูล ทุกสัปดาห โดย 

1. ตนปาลมออนในเรือนเพาะ

ชําหรือปาลมปลูกใหมถูก

ทําลายจนถึงตาย ปองกันกําจัด

ทันที 

2. ปาลมที่ใหผลผลิต นับรอง 

รอยการทําลายใหมจากตน

ปาลมอยางนอย 200 ตน หาก

พบมากกวา 5% ปองกันกําจดั

โดยใชสารเคมี 

3. แปลงขนาด 300 ไร ใช

กลวยน้ําวา หรือปลาชอนสด 

หรือปลาเค็มที่ไมแหงจนแข็ง

หั่นเปนชิ้นๆ วางที่โคนตน

ปาลมตนละ 1 ชิ้น ที่

กลางแปลง หากพบวาหลังการ

วางเหยื่อแลว 4-5 วัน เหยื่อถูก

กินมากกวา 30 % ปองกัน

กําจัดโดยใชสารเคมี 

 

 

1. ใชคนลอมจับตี โดยยกทางใบที่กองอยู

ระหวางตนปาลมน้ํามันออก 

2. ใชกับดักชนิดตางๆ เชน กรงดัก กับดัก 

บวง วางตามรอยทางเดินหากนิบนพื้นดิน 

หรือขางกองทางใบ หรือโคนตน 

3. ใชศัตรูธรรมชาติในสวนปาลม เชน นก

แสก นกเคาแมว งูสิงห งูทางมะพราว 

เปนตน 

4. ใชเหยื่อพิษโปรโตซัว (Sarcocystis 

Singaporensis) 2x105 sporocysts 

กําจัดหนู โดยวางเหยื่อพิษบริเวณ

ทางเดินหนู รูหนู หรือโคนตน จํานวน 

20-25 กอนตอไร 

 

 

วางเหยื่อพิษที่ใหชิดโคนตนๆ

ละ 1 กอน (5 กรัม) ตรวจดูทุก 

10 วันถาหนูกนิเหยือ่มากกวา 

20% ตองเติมเหยื่อใหเทาเดิม  

สารเคมีประเภทออกฤทธิ์ชาใน

รูปแบบของเหยื่อพษิ ไดแก 

1. flocoumafen 0.005%  

Wax block bait อัตรา1กอน

ตอตน  

2. bromadiolone 0.005%  

Wax block bait อัตรา1 กอน

ตอตน 

3. brodifacoum 0.005%  

Wax block bait อัตรา1 กอน

ตอตน 

4. difethialone 0.0025% 

BB อัตรา1 กอนตอตน 

5. coumatetralyl 0.0375%  

Bait 400 กรัม หรือประมาณ  

40 กอนตอไร 

 

 

ตองหยุดเติมเมื่อหนูกินเยื่อนอย

กวา 20% และใชดวยความ

ระมัดระวัง ไมใชในพื้นที่ประกอบ

อาหาร มีสัตวเล้ียงหรือเด็ก หาม

บริโภคหนูจากบริเวณที่ใชสาร

กําจัดหนูประเภทนี ้สลับเปล่ียน

ชนิดเหยื่อพิษที่ใชทุก 3 เดือน 

- flocoumafen  ระดับความ

เปนพิษชั้น 1A มีพิษรายแรงมาก 

LD50 : 0.25 mg/kg 

- bromadiolone  ระดับความ

เปนพิษชั้น 1A มีพิษรายแรงมาก

LD50 : 1.12 mg/kg 

- brodifacoum  ระดับความ

เปนพิษชั้น 1A มีพิษรายแรงมาก 

LD50  : 0.26 mg/kg 

- difethialone  ระดับความเปน

พิษชั้น 1A มีพิษรายแรงมาก 

LD50 : 0.56 mg/kg 

- coumatetralyl  ระดับความ

เปนพิษชั้น 1B มีพิษรายแรง 

LD50 : 16.5 mg/kg 

อางอิง  1) กรมวิชาการเกษตร 2) เสริมศักด์ิ  หงสนาค และพวงทอง  บุญทรง หนู:ศัตรูปาลมน้ํามัน  3) https://www.arda.or.th/ ภาพ 1) Photographic dcedric33 2) กรมสงเสริมการเกษตร 

ปาลมน้ํามัน 
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